
ی خا تا ویانبا یدا ھا ساب و ل ا
: کارشناسی دانشجویان

شده گرفته امانت کتب تسویه براي کتابخانه امانت بخش به مراجعه

تکمیلی: تحصیالت هاي دوره دانشجویان

باشد. شده فعال دانشکده توسط بایستی گلستان سیستم در حساب” ”تسویه گزینه کتابخانه، به مراجعه از قبل توجه:

شده گرفته امانت کتب تسویه براي کتابخانه امانت بخش به مراجعه .1

امین طرح و غدیر طرح تسویه براي مهندسی) پردیس (کتابخانه رسانی اطالع بخش به مراجعه .2

داشتن: دست در با مهندسی) پردیس (کتابخانه ها نامه پایان بخش به مراجعه .3

د -۱ج یپایان هچا (آ)

باشند: شده رعایت بایستی زیر موارد

وب در (مندرج دکتري و ارشد کارشناسی آموزشی نامه آیین در شده تعریف ساختار با نامه پایان کامل تطابق •

روي در مشاور استاد نام ذکر از و شود درج آخر و اول صفحه در فقط مشاور استاد نام تکمیلی) تحصیالت سایت

شود. خودداري اکیدا جلد

کنید). مالحظه را 4 باشند(صفحه مصوب عناوین با مطابق بایستی نامه پایان جلد روي عناوین •

دفاع صورتجلسه فرم عنوان با نامه پایان عنوان کامل تطابق •

استاد امضا و دفاع صورتجلسه صفحه پایین در دانشکده آموزش مهر •

باشد) داشته وجود نباید متعارف غیر موارد و بندي فصل چکیده، متن (در ها واژه کلید همراه به فارسی چکیده •

1و2و..... هاي شماره با اول فصل شروع از و ابجد حروف با اول، فصل ابتداي تا ا... بسم از صفحات گذاري شماره •

ها. واژه کلید با همراه انگلیسی چکیده و عنوان صفحه •

ل: رده(CD)حاوی وح دد یی-یک رو ال ه (ب)

(Latex کامل پوشه باالتر(با یا Word 2010 فرمت با نامه پایان کامل متن - 1 فایل •

امکان با مجدداً را Word فایل شود می (پیشنهاد جستجو قابل pdf فرمت با نامه پایان کامل متن -2 فایل •

نمایید). ذخیره pdf صورت به save as
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صفحه: 4 شامل Word فرمت با فقط -3 فایل •

دفاع) سال اساتید، نام دانشجو، نام عنوان، گروه، دانشکده، (نام نامه پایان فارسی عنوان صفحه -

ها واژه کلید و فارسی چکیده -

ها واژه کلید و انگلیسی چکیده -

نامه پایان انگلیسی عنوان صفحه -

: توجه
باشند. هم عین باید نامه پایان الکترونیکی و چاپی نسخه *

CD روي داك ایران رهگیري کد و دانشکده نام دانشجویی، شماره خانوادگی، نام و نام نوشتن *

است. ضروري ها

انداک: ریا درھ (ج)

را مربوطه راهنماي https://sabt.irandoc.ac.ir/Account/Login آدرس به داك ایران سایت در نام ثبت •

کرد. دریافت شاهرود صنعتی دانشگاه کتابخانه سایت وب در ”راهنما” بخش از توان می

مدرك. ثبت منوي در نامه پایان کامل اطالعات ثبت و داك ایران از تاییدیه لینک دریافت •

دهند: انجام حتما داك ایران سایت در را زیر موارد هستند ملزم محترم دانشجویان

کلمات چکیده، شامل: دار ستاره فیلدهاي تمامی تکمیل و تحصیلی و شخصی اطالعات صحیح و کامل ثبت -

... و منابع فهرست مطالب، فهرست کلیدي،

گزینه از ها واژه کلید جداسازي (براي جداگانه سطرهاي در آن انگلیسی معادل با واژه کلید 5 الی 3 حداقل درج -

کنید). استفاده واژه” کلید ”افزودن

دیگري نرم افزار با را خود پایان نامه که (دانشجویانی مجزا صورت به pdf و Word فرمت با نامه پایان فایل آپلود -

و مطالب فهرست ، عنوان صفحه شامل مختصري Word فایل است الزم اند، کرده تهیه Latex مانند

کنند). بارگذاري Word فایل قسمت در و نموده تهیه را پایان نامه منابع فهرست
حساب. تسویه و نهایی کنترل جهت کتابخانه در مربوطه مسئول به تحویل و رهگیري کد دریافت -
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در شده بارگذاري هاي فایل نیز و نامه پایان هاي فایل با چاپی نسخه مغایرت عدم صورت در فقط نامه پایان حساب تسویه

به عنایت با دانشجو حضور لذا باشد روز یک از بیش مراحل، این انجام زمان است ممکن که آنجا از شد. خواهد انجام داك ایران

نیست. الزامی حساب، تسویه فرآیند بودن اتوماسیونی

استاد بجز دانشگاه در واحدي یا شخص هیچ لذا است، شاهرود صنعتی دانشگاه به متعلق نامه پایان معنوي حقوق اینکه به توجه با

نیست. دانشجویان از نامه پایان فایل اخذ به مجاز مرکزي، کتابخانه و راهنما
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ش تّا تشای دسج ّا ، سضتِ ّا ٍ گشایصعٌاٍیي صحیح  فاسسی ٍ اًگلیسی داًطىذُ

ّای دوتشی ّای واسضٌاسی اسضذ ٍ سسالِ ًاهِپایاى جلذ  سٍی  
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 داًطىذُ علَم صهیي

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Hydrogeology 

 داًطىذُ علَم صهیي

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ّیذسٍطئَلَطیپایاى  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Petrology 

 داًطىذُ علَم صهیي

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پتشٍلَطیپایاى  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Environmental Geology 

 داًطىذُ علَم صهیي

ضٌاسی صیست هحیطیًاهِ واسضٌاسی اسضذ صهیيپایاى  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Tectonics 

 داًطىذُ علَم صهیي

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ تىتًَیهپایاى  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Economic Geology 

 داًطىذُ علَم صهیي

ضٌاسی التصادیصهیيًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

Faculty of Earth Sciences 

M.Sc. Thesis in Geochemistry 

 داًطىذُ علَم صهیي

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ صهیي ضیویپایاى  

 

 داًطىذُ ضیوی

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Organic Chemistry 

 داًطىذُ ضیوی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ضیوی آلیپایاى  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Inorganic Chemistry 

 داًطىذُ ضیوی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ضیوی هعذًیپایاى  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Analytical Chemistry 

 داًطىذُ ضیوی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ضیوی تجضیِپایاى  

Faculty of Chemistry 

M.Sc. Thesis in Physical Chemistry 

 داًطىذُ ضیوی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ضیوی فیضیهپایاى  
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ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِداًطىذُ   

 

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Solid State Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیه حالت جاهذپایاى  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Nano Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ًاًَ فیضیهپایاى  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Atomic and Molecular Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیه اتوی ٍ هَلىَلیپایاى  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Nuclear Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ایًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیه ّستِپایاى  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Particle Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیه رسات تٌیادیپایاى  

Faculty of Physics and Nuclear Engineering 

M.Sc. Thesis in Fundamental Physics 

ایفیضیه ٍ هٌْذسی ّستِ داًطىذُ  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیه تٌیادیپایاى  

 

 

 



7 
 

 

واهپیَتشهٌْذسی داًطىذُ   

 

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Software Engineering 
 داًطىذُ هٌْذسی واهپیَتش

افضاسًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی ًشمپایاى  

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Computer Systems Architecture 

Engineering 

واهپیَتشداًطىذُ هٌْذسی   

هعواسی سیستوْای ًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی پایاى

 واهپیَتشی

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Information Technology 

Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی واهپیَتش

فٌاٍسی اطالعات ًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسیپایاى  

 

 

Faculty of Computer Engineering 

M.Sc. Thesis in Artificial Intelligence 

Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی واهپیَتش

َّش هصٌَعی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسیپایاى  
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هٌْذسی عوشاىداًطىذُ   

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

هٌْذسی ساصًُاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Structural Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

هٌْذسی ٍ هذیشیت هٌاتع آبًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Water Resources Engineering and Management 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

ّای دسیاییتٌادس ٍ ساصُ سَاحل،هٌْذسی  ًاهِ واسضٌاسی اسضذپایاى  

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Coastal Engineering, Ports and Marine 

Structures 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

 هٌْذسی آب ٍ ساصُ ّای ّیذسٍلیىیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Water Engineering and Hydraulic Structures 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

 هٌْذسی هحیط صیستًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Environmental Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

 هٌْذسی طئَتىٌیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Geotechnical Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی عوشاى

 هٌْذسی ساُ ٍ تشاتشیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Civil Engineering 

M.Sc. Thesis in Road and Transport Engineering 
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ٍ هىاتشًٍیه هٌْذسی هىاًیهداًطىذُ   

 

هىاًیه ٍ هىاتشًٍیهداًطىذُ هٌْذسی   

 هٌْذسی تثذیل اًشطیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Energy Conversion Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 ّای اًشطیهٌْذسی سیستنًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Energy Systems Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 آیشٍدیٌاهیه-َّا فضاهٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Aerospace - Aerodynamic Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 طشاحی واستشدیهٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Applied Mechanics Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 ساخت ٍ تَلیذهٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Manufacturing and Production 

Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 ّای َّاییساصُ -َّا فضاهٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

 

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

 Space Structures -Aerospace M.Sc. Thesis in 

Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه ٍ هىاتشًٍیه

 هىاتشًٍیههٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mechanical and Mechatronics  Engineering 

M.Sc. Thesis in Mechatronics Engineering 
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ٍ ستاتیه هٌْذسی تشقداًطىذُ   

 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 هٌْذسی هذاسّای هجتوع الىتشًٍیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Electronic Integrated Circuits Engineering 

تشق ٍ ستاتیه داًطىذُ هٌْذسی  

 ًاًَالىتشًٍیه ٍ هیىشٍ ّایهٌْذسی افضاسًُاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Micro and Nano Electronic Devices Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 دیجیتال الىتشًٍیه ّایهٌْذسی سیستنًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Digital Electronic Systems Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 لذست ّایهٌْذسی سیستنًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Electrical Power Systems Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه
 الىتشیىی ّایهاضیي ٍ لذست هٌْذسی الىتشًٍیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Power Electronic and Machine Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 هٌْذسی هخاتشات هیذاى ٍ هَجًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Electromagnetic Wave and Field 

Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 هٌْذسی هخاتشات سیستن ًاهِ واسضٌاسی اسضذپایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Communication Systems Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 هٌْذسی وٌتشلًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Control Engineering 

 داًطىذُ هٌْذسی تشق ٍ ستاتیه

 هٌْذسی ستاتیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Electrical and Robotics Engineering 

M.Sc. Thesis in Robotics Engineering 
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وطاٍسصیداًطىذُ   

 

 

 داًطىذُ وطاٍسصی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ فیضیَلَطی ٍ فٌاٍسی پس اص پایاى

 تشداضت هحصَالت تاغثاًی

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in  Postharvest Physiology and Technology 

of Horticultural Products 

 داًطىذُ وطاٍسصی

تیَتىٌَلَطی ٍ طًتیه هَلىَلی ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

 هحصَالت تاغثاًی

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Biotechnology and Molecular Genetics of 

Horticultural Products 

 داًطىذُ وطاٍسصی

صٌایع غزاییًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Food Industry 

 
 داًطىذُ وطاٍسصی

علَم هَاد غزاییًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Food Sciences 

 داًطىذُ وطاٍسصی

 حاصلخیضی خانٍ  ضیویًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Soil Chemistry and Fertility 
 

 داًطىذُ وطاٍسصی

 ًاهِ واسضٌاسی اسضذ حطشُ ضٌاسی وطاٍسصیپایاى

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Entomology 

 داًطىذُ وطاٍسصی

 هٌْذسی صساعتًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agronomy 

 داًطىذُ وطاٍسصی

وطاٍسصی اوَلَطیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agroecology 

وطاٍسصیداًطىذُ   

 ًاهِ واسضٌاسی اسضذ تیَتىٌَلَطی وطاٍسصیپایاى

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Agricultural Biotechnology 

 داًطىذُ وطاٍسصی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ هٌْذسی ساصُ ّای آتیپایاى  

 

Faculty of Agriculture 

M.Sc. Thesis in Water Structures Engineering 
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علَم سیاضیداًطىذُ   

 

 داًطىذُ علَم سیاضی

 آًالیضعذدیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Numerical Analysis 

اًطىذُ علَم سیاضید  

تحمیك دس عولیاتًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Operations Research 

 داًطىذُ علَم سیاضی

 ًاهِ واسضٌاسی اسضذ گشاف ٍ تشویثیاتپایاى

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Graph and Combinatory 

 داًطىذُ علَم سیاضی

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ سیاضی هالیپایاى  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Financial Mathematics 

اًطىذُ علَم سیاضید  

 ًاهِ واسضٌاسی اسضذ آًالیضپایاى

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Analysis 

اًطىذُ علَم سیاضید  

ًاهِ واسضٌاسی اسضذ جثشپایاى  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Algebra 

 داًطىذُ علَم سیاضی

ٌّذسًِاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Geometric 

 داًطىذُ علَم سیاضی

آهاسًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى  

 

Faculty of Mathematical Sciences 

M.Sc. Thesis in  Statistics 
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هذیشیتصٌایع ٍ هٌْذسی داًطىذُ   

 

 داًطىذُ هٌْذسی صٌایع ٍ هذیشیت

 هذیشیت صٌعتیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Industrial Management 

 داًطىذُ هٌْذسی صٌایع ٍ هذیشیت

 هذیشیت وسة ٍ واسًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Master Of Business Administration 

 داًطىذُ هٌْذسی صٌایع ٍ هذیشیت

سیضی سیستوْای تشًاهِ-ًاهِ واسضٌاسی اسضذ التصادپایاى

 التصادی

Faculty of Industrial Engineering and 

Management 

M.Sc. Thesis in  Economics -Economical Systems 

Planning 

 

تشتیت تذًیداًطىذُ   

 

تشتیت تذًیداًطىذُ   

هذیشیت اٍلات فشاغت ٍ ٍسصضْای ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

 تفشیحی

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Leisure Time and Recreation 
Management 

تشتیت تذًیداًطىذُ   

 هذیشیت سٍیذادّای ٍسصضیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Sports  Event Management 

تشتیت تذًیداًطىذُ   

 فعالیت تذًی ٍ تٌذسستیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Physical Activity and Health 

تشتیت تذًیداًطىذُ   

 تغزیِ  ٍسصشًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Physical Education 

M.A. Thesis in  Sports Nutrition 
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 داًطىذُ هٌْذسی هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیه

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 اوتطاف هَاد هعذًیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Exploration 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 ضٌاسیلشصًُاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Exploration Seismology 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 سٌجیگشاًیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Gravimetry 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 سٌجیهغٌاطیسًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Magnetics 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 طئَالىتشیهًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Geoelectrics 

طئَفیضیههعذى، ًفت ٍ داًطىذُ هٌْذسی   

 اوتطاف-ًفت هٌْذسی  ًاهِ واسضٌاسی اسضذپایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Petroleum Engineering - 

Exploration 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 حفاسی-ًفت هٌْذسیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Petroleum Engineering - 

Drilling 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 هَاد هعذًی استخشاجًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Exploitation 
هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 هىاًیه سٌگًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Rock Mechanics 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 هَاد هعذًی شآٍسیفًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Mineral Processing 

هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 تًَل ٍ فضاّای صیشصهیٌیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

M.Sc. Thesis in Tunnel and Underground 

Spaces 
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ٍ ضْشساصی هعواسیداًطىذُ هٌْذسی   

ٍ ضْشساصی هعواسیداًطىذُ هٌْذسی   
 هٌْذسی هعواسیًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

Faculty of Architectural Engineering and Urbanism 

M.Sc. Thesis in Architectural Engineering 

 

 

 

 

 داًطىذُ هٌْذسی ضیوی ٍ هَاد

Faculty of Chemical and Materials Engineering 

M.Sc. Thesis in Ceramic Engineering 
ضیوی ٍ هَادداًطىذُ هٌْذسی   

سشاهیه هٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذپایاى  

Faculty of Chemical and Materials Engineering 

M.Sc. Thesis in Composite Engineering 
هَادضیوی ٍ داًطىذُ هٌْذسی   

هَاد هشوة هٌْذسی ًاهِ واسضٌاسی اسضذپایاى  

 

 

 

 گشٍُ صتاى اًگلیسی

 گشٍُ صتاى اًگلیسی
 پایاى ًاهِ واسضٌاسی اسضذ آهَصش صتاى

 

English Language Department 

M.A. Thesis in Language Teaching 
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 ّای هجاصیضتِهثال اص س

الوللی خَاسصهیپشدیس تیي  

هذیشیت اٍلات فشاغت ٍ ٍسصضْای ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

 تفشیحی

Kharazmi International Campus 

M.Sc. Thesis in  Leisure Time and Recreation 
Management 

 

 هشوض آهَصضْای الىتشًٍیىی

هذیشیت اٍلات فشاغت ٍ ٍسصضْای ًاهِ واسضٌاسی اسضذ پایاى

 تفشیحی

Department of Electronic Learning 

M.Sc. Thesis in  Leisure Time and Recreation 
Management 

 

 سسالِ دوتشیهثال اص 
هعذى، ًفت ٍ طئَفیضیهداًطىذُ هٌْذسی   

 اوتطاف هَاد هعذًی سسالِ دوتشی

Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics 

Engineering 

Ph.D. Thesis in Mineral Exploration 

 


